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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  دسمبر٠٩

  لومړۍ نړيواله جګړه
  )د انساني تاريخ د لومړۍ وحشي جګړې له عبرته ډک تاريخ(

١٥  

  کال د جګړې حاالت ز ١٩١٧د 

دا د سختو او خونړيو جګړو کال وه؛ خو ددې سره د سولې لپاره ھم کوښښونه پٻل شوي وه، مګر يوه خوا ھم د 

جګړې د بندولو لپاره چمتو نه وه، مرکزي قوتونو د سولې لپاره خپل شرائط نه وړاندې کول، بلخوا د متحدو ھيوادو 

ھنګري د مشترک سلطنت د ويشلو -و وړ نه ول، چې يو په کې د اسټريالخوا داسې شرطونه وړاندې کيدل، چې د منل

  .شرط وه

په ھمدې کال په روسيه کې بلشويکي انقالب رامنځته شو، چې روسي جګړه ورسره کمزورې شوه، د مرکزي قوتونو 

الړ او يروشلم دوست ھيواد بلغاريي ماته خوړلې وه، د ترکي جبھې حاالت ھم ابتر ول، ترکي فوځ د بغداد نه شاته و

  .د دښمن الس ته ورغی) بيت المقدس(

 د امريکا متحده اياالتو د جرمني پر ضد د جګړې اعالن وکړ، په دې سره متحد قوتونه نور ۶په ھمدې کال د اپريل په 

ھم پياوړي شول، امريکا د مرکزي ھيوادونو د بحري سوداګرۍ د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل او ھم يې د 

  .ي قوتونو سوداګرۍ ته، چې د نورو ھيوادونو سره يې کوله، د پای ټکی کيښودمرکز

په مقابل کې يې جرمني د انګلستان د بحري سوداګرۍ د مخنيوي لپاره جګړه پٻل کړه، په دې جګړه کې جرمني 

  .بريالی وه؛ خو اصلي موخې يې ترالسه نکړې
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ې ھم په ټولو جبھو کې جګړه په زور او شور کې روانه وه او د انسانيت قتل عام روان  ز کال په دوران ک١٩١٧د 

وه، د برالسۍ جګړې د انسان شکل بدرنګ کړی وه، قومونو ته جګړه کوونکي ښه او ستر اشخاص ښکاريدل، د 

  .قدم کيښودامريکې ولسمشر ويلسن چې تٻر کال يې د سولې لپاره ھلې ځلې کولې، اوس يې د جګړې په ډګر کې 

دا کال د شدت او سختی کال وه، د ټولو جبھو سره سره ھوايي جبھې ھم ښې فعالې وې، د بحري برالستيا لپاره ھلې 

  .ځلې اوج ته رسيدلې وې او په مستعمرو کې قتل و غارت ښه په کش کې روان وه
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ل جوفر پر ځای جنرال نيويل ټاکل شوی وه، ھغه په لويديزه جبھه کې يو بدلون تر سترګو کيږي، ھغه دا چې د جنرا

تقاعد شوی وه، جنرال نيويل غوښتل، چې خپلې موخې بايد د سترو کوښښونو له الرې ترالسه کړي؛ خو جنرال جوفر 

  .بيا برعکس نظر درلود، جنرال نيويل غوښتل، چې يوه ستره حمله پالن شي، تر څو خپل دښمن له سيمې څخه وباسي

 ز کال کې د ائزن د سيند په غاړه د حملې لپاره يو ستر پالن ١٩١٧السه کولو لپاره فرانسوي فوځ په ددې موخې د تر

  .جوړ کړ، انګليسي فوځ د فرانسوي فوځ سره مرسته وکړه او د کواريس له الرې يې په جرمني فوځ باندې حمله وکړه
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ه پټ تړون له مخې انګليسي لومړي وزير د خپل فوځ مشر جنرال د جنرال نيويل د پالن جوړولو په وخت کې، د يو

  .ھيګ د جنرال نيويل د الس الندې مقرر کړ، ددې کار څخه جنرال ھيګ ناخبره وه

 وشو، د جنرال ١۶بلخوا د جنرال نيويل پالن د جنرال يپټين لخوا رد کړل شو، د ائزن د دويمې جګړې پٻل د اپريل په 

  .ه ميړانې سره حمله وکړه؛ خو د جرمني فوځ يې د حملې ښه ځواب ورکړمينګن او اوليوير فوځ پ

د فرانسې لخوا ټانکونه ھم استعمال شول، مخکې د ورډن په جګړه کې ھم ټانکونه استعمال شوي وه، دلته جرمني فوځ 

نسوي فوځ  ټانکونه ور ويجاړ کړل؛ خو د فرا٢٠٠د فرانسې د ټانکونو ښه ځواب ورکړ، د جګړې په لومړۍ ورځ يې 

  .لخوا حملې روانې وې

نه په ) ھيډن برګ( ميله مخکې الړه او جرمني فوځ د خپلې مشھورې دفاعي کرښې ٢.۵په دا بله ورځ فرانسوي فوځ 

خپله خوښه شا تګ وکړ، فرانسوي فوځ د مال ميسن کال ونيوله، په ھمدې ورځ جرمني توپ خانې ته ډٻر زيان 

  .فرانسې د فوځ مشر وټاکل شو جنرال پيټين د ٢٩واوښت، د مۍ په 

د ائزن په دې دويمه جګړه کې فرانسوي فوځ ته زيات زيان واوښت، د زيان په شمٻره کې اختالف موجود دی، د 

 تنه شاوخوا جرمنی ١۵٠٠٠٠ تنو څخه زيات فوځيان يې وژل شوي دي، ٩۶٠٠٠فرانسې د دولت د شمٻر له مخې 

  .فوځ وژل شوی دی
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 ورځې پرلپسې بمبار وه، د ١٠ل ھيګ ددې لپاره چې جرمنی فوځ بوخت وساتي، د پاريس جګړه يې پٻل کړه، جنرا

  . مخکې تګ پٻل شو٣١لسو ورځو وروسته جګړه پٻل شوه، د جواليي په 

 ورځې يې دوام وکړ؛ خو بيا ھم فرانسوي فوځ جرمنی فوځ ١۴د ھمدې ورځې په ماښام سخت اورښت پٻل شو، چې 

 بيا جګړه پٻل شوه، د لينګ مارک د جګړې وروسته يو ځل بيا موسم خراب شو، د ١۶تلی وه، د اګست په بوخت سا

  .جګړې په ډګر کې په کاريدونکي وسله په ډٻر مشکل سره راوړل کيده، څو کچرې او انسانان په اوبو کې ډوب شول

جنرال پلمر د پاريس د نيولو پالن جوړ کړی وه، دا د ھغه خوشبختي وه، چې د لږ باران په وريدو کې يې ھم مخکې 

 جګړې د وريځو په موجوديت کې ٣ سپتمبر نه د اکتوبر د ٢۶ پورې او د ٢۵ سپتمبر نه د ٢٠تګ کوالی شو، د 

  .وشوې

لپسې ډول روانه وه، چې په دې جګړه کې د ھيچنډيل کلی  پورې په پر۶ څخه تر د نومبر د ٢۶بله جګړه د اکتوبر د 

  .فتحه شو، د ھمدې نوم له وجې د پاريس دريمې جګړې ته د ھيچنډيل جګړه ھم ويل کيږي

  . تنه اسير شول٣٧٠٠٠ تنه انګليسي او تقريباً ھمدومره جرمنی فوځ ووژل شو او ٢۴٠٠٠٠په دې جګړه کې 
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 ټانکونو سره حمله وکړه، په لومړيو کې بريالی وه، څور ورځې قوي جګړي ۵٠٠ د ٢٠ه جنرال ھيګ د نومبر پ

روانه وه، د جرمني د فوځ د قوي ځوابي حملو په پايله کې انګليسي فوځ شا تګ ته اړ شو، جرمني فوځ وکوالی شول، 

  .چې د دښمن فوځ بٻرته پخواني ځای ته په شا کړي

 تنه جرمنی فوځ ووژل شو ٣٠٠٠٠ تنه يې اسير شول، ۶٠٠٠فوځ ووژل شو،  تنه انګليسي ۴٣٠٠٠په دې جګړه کې 

 توپکې ونيسي؛ خو جرمني ١٣٨ تنه يې اسير شول، انګليسي فوځ وکوالی شول، چې د جرمني فوځ نه ١١٠٠٠او 

  . توپکې ونيولې، انګليسي جنرال ھيګ د سختو نيوکو سره مخ وه١۵٨فوځ د انګليسي فوځ نه 
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جنرال پيټين يو ځل بيا خپل فوځ منظم کړ، غوښتل يې په دښمن باندې يوه قوي حمله وکړي، ھغه په دښمن فوځ باندې 

  .مسلسل حملې پٻل کړې

 يې بله حمله ٢٣ د ورډن په سيمه کې لومړی حمله وشوه، دښمن يې شا تګ ته اړ کړ، د اکتوبر په ٢٠د اګست په 

لسم فوځ په جرمني فوځ باندې يوه قوي حمله وکړه، چې د مالميسن کال يې بٻرته وکړه، په دې جګړه کې د فرانسې 

  .ونيوله

دا دومره سترې جګړې نه وې او نه ھم دښمن دې جګړو ته کوم ارزښت ورکړ؛ خو د فرانسوي فوځ مورال يې لوړ 

  .کړ

 

����� ����  

، اقتصاد په بشپړ ډول خراب شوی وه، د د جنرال بروسيلوف د قوي او ښو حملو باوجود د روسي فوځ مورال ټيټ وه

او بوټان نه ول، د خوراکي توکو په رسولو کې يې ستونزه درلوده، د فوځ د مړينې په شمٻر ) لباس(فوځ سره يې کالي

کې زياتوالی راغلی وه، عامو خلکو فکر کاوه، چې د فوځ مشران د خپل فوځ په کيسه کې نه دي او د ھغوی ژوند ته 

  .ارزښت نه ورکوي

، فساد او )سوله او ډوډۍ(حاالت خراب ول، د اصالحاتو سره مخالفت کيده، روسي عوامو ھمدا غږ پورته کاوه، چې 

 يو ستر پاڅون وشو او درې ورځې وروسته يې تزار دويم ١٢بغاوتونه پٻل شوي وه، په پتروګراد کې د مارچ په 

  .نيکوالی د واک څخه لرې کړ

  .قت حکومت رامنځته شوو مشرۍ يو منسکې پهد سوسيالست اليګزنډر کر

جرمني فوځ نه غوښتل، چې په دې وخت په روسيي باندې حمله وکړي ؛ ځکه ھسې نه چې يوه ويده شوې جبھه بيا 

  .راويښه نشي

ن او سربھمر د ريل ګاډي په واسطه نيپه ھمدې وخت کې په ناڅآپي ډول سويټزرلينډ ته تبعيد شوي بلشويکي مشران ل

  .ل شولروسيي ته راوست

جنرال بروسيلوف ته وويل شول، چې د ليمبرګ په جبھه کې يوه نوې حمله پٻل کړي، د جواليي په لومړۍ نيټه يې 

 ميله مخکې تګ وکړ او د دښمن د ٣٠اسټريا په پاتې فوځ باندې حمله وکړه، ددې جګړې په پايله کې روسي فوځ 

  .سيمو فتحه کول يې پٻل کړل
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وه قوي حمله وشوه، چې روسي فوځ يې بٻرته ګليشيا ته وشړه، په دې ډول ټوله حمله په ھمدې وخت د جرمني لخوا ي

  .ھسې بې ګټې ثابته شوه، دا ھم بايد وويل شي، چې دا په لومړۍ نړيواله جګړه کې د روسيي وروستۍ حمله وه

ورسوي او روسيه نسکي حکومت پای ته ، چې په يوه قوي حمله کې به د کرجنرال ھيډن برګ او ليونډروف فکر کاوه

به د جګړې څخه وباسي، د ھمدې موخې لپاره د سپتمبر په لومړۍ نيټه د جرمني اتم فوځ يوه قوي حمله وکړه او دوه 

ن په پتروګراد کې نينسکي حکومت له منځه والړ او ل د کر٧-۶ه، د نومبر په ورځې وروسته يې د ريجا ښار ونيو

  .واکمن شو

ې تړون السليک کړ، په تړون کې د شرطونو د ذکر کولو لپاره روسيي ليون په دا بله ورځ نوي حکومت د سول

  .تروتسکي خپل نمائنده وټاکه

 نيټه اعالن وکړ، چې روسيه د جرمني د سولې ١٠ ز کال د فبرورۍ په ١٩١٨د جرمنی لخوا جنرال ميکس ھوفمين د 

پوله باندې جګړه پٻل کړه، په شمال کې  د روسيي په ١٨شرائط نه مني، جرمني د غصې په حاالت کې د فبرورۍ په 

  .يې ډوينسک او په جنوب کې يې ليوټسک ونيول

 د ٣جرمني فوځ په روسيي کې ډٻر مخکې الړه، کوالی يې شول، چې پتروګراد ھم ونيسي؛ خو اخر د مارچ په 

ې جرمني د ليوټسک د سولې تړون السليک شو، دواړو خواوو پرې د سولې السليک وکړ، ددې تړون له مخ-بريسټ

  .روسيي په زياتو سيمو باندې ولکه درلوده

  نوربيا

  


